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STŘEDA 16. 9. 2009

I bez aut je zábava

Městské sady • 16.00 hod.

ČTVRTEK 17. 9. 2009

Dopravní obslužnost 2009

aneb po celém Ústeckém kraji bez auta

Krajský úřad, Konferenční sál • 8.30–15.00 hod. 

Hopem s ROPem přes SEVEROZÁPAD 
Cyklostezka, U Vraku

Ukliďme svět!

Střižovický vrch, dětské hřiště • 16.00 hod. 

PÁTEK 18. 9. 2009

Den bez úrazu

Dětské dopravní hřiště

SOBOTA 19. 9. 2009

Memoriál patriotů okolo Ústí nad Labem • 8–25 km

Start na Lidickém náměstí • 7.30–9.30 hod.

Cyklistický výlet • 65 km

Odjezd od Informačního střediska města • 10.00 hod.

PONDĚLÍ 21. 9. 2009

Jízda Labské královny

Labská stezka, směr Hrad Střekov

ÚTERÝ 22. 9. 2009

Procházky historií města

Informační středisko města • 9.00–17.00 hod., začátek každou lichou hodinu

Celotýdenní akce – Geocaching Labská královna
Naleznete-li alespoň pět ze sedmi schránek, které se vážou k pověstem 

města a jeho okolí, a donesete-li o tom důkaz v podobě vyplněného Pasu, 
budete v Informačním středisku města v průběhu Evropského týdne 

mobility odměněni pokladem Labské královny.

http://www.usti-nad-labem.cz/labskakralovna/

Magistrát města Ústí nad Labem, Odbor strategického rozvoje
Velká Hradební 2336/8, 401 00  Ústí nad Labem

Tel.: 477 010 128

Zdravé město Ústí nad Labem

pořádá ve dnech 16.–22. 9. 2009

Vyšší odborná škola zdravotnická
a Střední škola zdravotnická,
Ústí nad Labem, Palachova 35, 
příspěvková organizace



STŘEDA, 16. 9. 2009

I BEZ AUT JE ZÁBAVA
 

Centrum pro rodinu Archa ve spolupráci s Rodinným centrem Sluneč-
ník připravilo v Městských sadech zábavné odpoledne pro rodiny s dětmi. 
Akce je určena dětem i jejich rodičům. Pro účastníky budou nachystány 
zajímavé soutěže s dopravní tematikou, závody na koloběžkách, kolech či 
odrážedlech. Nejšikovnější si odnesou zajímavou odměnu.

 
STARTUJEME V 16.00 HODIN!STARTUJEME V 16.00 HODIN! 

KOČÁRKY, KOLA, KOLOBĚKY, ODRÁŽEDLA S SEBOU!!!

ČTVRTEK, 17. 9. 2009

Hopem s ROPem přes SEVEROZÁPAD

 Akce pro školy.

Úřad Regionální rady regionu soudržnosti Severozápad ve spolupráci 
s Městskou policií Ústí nad Labem a Vyšší odbornou školou zdravotní pro 
vás připravil sportovní dopoledne plné soutěží. Soutěžit se bude v řízení 
letadélka AeROPlánu, ve skákání v pytli, zdravovědě a v neposlední řadě 
také v cyklistické disciplíně. Mimo sportovní disciplíny  proběhne dopo-
ledne také výtvarná a zeměpisná soutěž. Pro vítěze jednotlivých disciplín 
sportovního dopoledne „Hopem s ROPem přes SEVEROZÁPAD“ jsou při-
praveny hodnotné ceny. Sportoviště jsou kapacitně omezena, proto je 
třeba se na ně registrovat na www.nuts2severozapad.cz.

UKLIĎME SVĚT!

Akce na pomoc přírodě proběhne tentokrát na Střižovickém vrchu. 
Sraz účastníků je naplánován na 16. hodinu na dětském hřišti ve Střižo-
vické ulici. Nápoje a rukavice zajištěny, s sebou si vezměte pouze pracovní 
oděv a chuť do práce!  Po skončení úklidu opékání buřtů.

DOPRAVNÍ OBSLUŽNOST 2009 
ANEB PO CELÉM ÚSTECKÉM KRAJI BEZ AUTA

Odborný seminář k tématu ekologicky šetrné dopravy proběhne v kon-
ferenčním sále Krajského úřadu Ústeckého kraje od 8.30–15.00 hodin. 
Konference je přístupná všem zájemcům, účast je však nutné potvrdit na 
e–mailu malec.v@kr-ustecky.cz, anebo tel.: 475 657 567.

PONDĚLÍ, 21. 9.  2009

JÍZDA LABSKÉ KRÁLOVNY

 Akce pro školy.

Program tohoto dne proběhne ve znamení jízdy na kole po Labské 
stezce. Jízda Labské královny bude zakončena návštěvou hradu Střekov 
a doprovodným programem, který zajistí Městská policie Ústí nad Labem, 
Vyšší odborná škola zdravotnická a Muzeum města Ústí nad Labem.

Jak už název naznačuje, Jízda Labské královny bude spojená s před-
stavením titulního příběhu ze stejnojmenné knihy ústeckých pohádek. 
Účastníci jízdy odjedou vybaveni nejen pohádkovými zážitky, ale také in-
formacemi o bezpečné jízdě na kole, první pomoci a o tom, jak předchá-
zet úrazům v dopravním provozu. Součástí programu bude také soutěž, 
z které si každý účastník odnese malý dárek. Akce je výsledkem spoluprá-
ce s Nadací Partnerství a Nadací České spořitelny.

ÚTERÝ, 22. 9. 2009

PROCHÁZKA HISTORIÍ MĚSTA

Komentovaná procházka zaměřená na historii města a jeho architek-
turu začíná v tento den každou lichou hodinu v Informačním středisku 
města ve Zdaru. Čeká Vás povídání o historii města a procházka mapující 
nejzajímavější místa města. Trasa Procházky historií spojuje stojící i dávno 
zaniklé středověké stavby nacházející se v centru města. K procházce se 
bude vázat i kvíz, jeho správné vyplnění Vám dává šanci dostat se mezi 15 
vylosovaných, kteří budou za své znalosti náležitě odměněni.

Dopolední Procházky historií města jsou určeny pro studenty ústec-
kých středních škol.

PÁTEK, 18. 9. 2009

DEN BEZ ÚRAZU 
  Akce pro školy.

Dětské dopravní hřiště v Krásném Březně pořádá Den bez úrazu se 
soutěžemi a programem protiúrazové prevence. Děti budou mít možnost 
seznámit se s činností Integrovaného záchranného systému. Čekat na ně 
budou specialisté z preventivně dopravní služby Městské policie, ukázky 
činnosti Policie ČR, Hasičského záchranného sboru, zdravotníků a odbor-
níci na prevenci úrazů ze Státního zdravotního ústavu. Den bez úrazu je 
podpořen BESIPem. 

SOBOTA, 19. 9. 2009

MEMORIÁL PATRIOTŮ OKOLO ÚSTÍ NAD LABEM

Nabídka nejenom pro sportovce, ale i pro ty, kteří se potřebují odrea-
govat od každodenních stresů a spojit zdravý pohyb v přírodě s poznává-
ním krás, které okolí města nabízí. Začátek turistického výletu je plá-

nován před budovou magistrátu od 7.30 do 9.30. Cíl je pro všechny 
stejný - po zdolání 25 km Vás čeká opékání vuřtů a poslech hudby kapely 
Obecná škola na Větruši. Návštěva bludiště a vyhlídkové věže zdarma. 
Všichni účastníci pochodu budou moci v cíli využít služeb Oborové zdra-
votní pojišťovny - měření tlaku a tuku. Trasa povede po mostu E. Beneše 
na střekovské nádraží, dále po červené turistické značce na hrad Střekov, 
Novou Ves, Vysoký Ostrý, po zelené dále Průčelskou roklí do Brné. Přes 
Masarykova zdymadla a Vrkoč trasa účastníky zavede na Větruši. Délku 
trasy je možné zkrátit využitím MHD - linka č. 9 do Nové Vsi (stanice DI-
VADLO  7.39; 9.09), linka č. 17 do Brné (7.43; 8.13; 8.43; 9.13). MHD pro 
účastníky pochodu zdarma.

CYKLISTICKÝ VÝLET

Cyklovýlet odstartuje v 10 hodin od Informačního střediska města 

na Mírovém náměstí. Dříve, než se účastníci vydají na cyklostezku a dále 
do Litoměřic a do Homole, projedou centrem města. Zakončení cyklo-
výletu je naplánováno na Větruši. Všichni účastníci obdrží užitečný dárek 
a cestou i v cíle na ně čeká vydatné občerstvení. Na Větruši na každého 
čeká vuřt a nápoj zdarma. Odborníci z Oborové zdravotní pojišťovny 
zajistí kontrolu zdravotního stavu po sportovním výkonu. Takže nezapo-
meňte - vyrážíme v 10,00!!!


